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WWF Verdensnaturfondens høringssvar på udkast til Danmarks 
Nationale Skovprogram, 2018 
 
Hermed fremsendes WWF Verdensnaturfondens høringssvar på udkastet til Danmarks nationale 
skovprogram. Vi anerkender vigtigheden af det længe ventede skovprogram, da det udstikker de 
langsigtede målsætninger og rammer for skovene som værdifuld ressource og levested for 
mennesker, erhverv og natur.  
 
Skovenes nationaløkonomiske betydning er dog mindre og beskæftigelsen i skoverhvervet vigende.  
 
Til gengæld har de danske skove en stor og stigende rekreativ betydning for befolkningen, og de 
danske skove er en omkostningseffektiv ”løsning” på biodiversitetskrisen også herhjemme.  
 

Kapitlet: Om det nationale skovprogram – s. 5-9: 
 
Her oplyses, at de danske savværker ”køber hovedparten af deres træ fra danske skove”.  
Her vil det være relevant at få klarlagt om disse opkøb er stigende/faldene, samt i hvor høj grad, 
der sources fra hhv stats- og/eller privatskove.  
 
Det oplyses, ”at omkring 23.000 årsværk er ansat i 
skovbruget og træindustrien” uden nærmere 
detaljer. I Skov & Plantager 20161 oplyses: ” Den 
samlede beskæftigelse i skovbruget udgør ca. 5.600 
årsværk. Medtages den associerede beskæftigelse i 
træ- og møbelindustrien, er det samlede antal 
årsværk 23.000, men en stor del af råvarerne til 
industrien bliver importeret og andelen af 
beskæftigelse, der hidrører fra dansk produceret træ, 
kendes ikke.” (figur t.h. fra ovennævnte kilde). 
 

                                                 
1 Nord-Larsen, T., Johannsen, V. K., Arndal, M. F., Riis-Nielsen, T., Thomsen, I. M., Suadicani, K., & Jørgensen, B. B. 

(2017). Skove og plantager 2016: Forest statistics 2016. Frederiksberg 
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Det er også relevant at få oplyst den direkte beskæftigelse i skovbruget, udviklingstendenserne, 
samt afhængigheden af dansk træ og tømmer.  
 

Kapitlet: Mere skov og mindre global opvarmning – s. 10-17: 
 
Gennem afsnittet lægges der vægt på skoves betydning som CO2-lager og dermed et betydeligt 
argument for skovrejsning og brug af offentlige og private midler på dette.  
 
WWF Verdensnaturfonden skal, påpege at der ikke er videnskabeligt belæg for at plante skove, i 
stedet for at bevare skove, når det handler om klimatiltag. Desuden underbygger forskningen 
heller ikke, at træprodukter fra plantede skove er bedre til at lagre CO2 end træ der forbliver 
skove. Generelt anses det at træprodukter har KORTERE levetid end træ, der forbliver i skovene. 
 
Med andre ord: skovrejsning, tømmerhugst og produktion af træprodukter er ikke mere effektive 
metoder til klimaindsats end bevaring af skove – og særligt løvskove, samt lade træ være til 
naturligt henfald. Denne opfattelse understøttes af helt ny videnskabelig litteratur2: 
 
 

“Reforestation, afforestation, lengthened harvest cycles on private lands, and restricting harvest on public 
lands increase NECB (net ecosystem carbon balance) 56% by 2100, with the latter two actions contributing 
the most. Resultant cobenefits included water availability and biodiversity, primarily from increased forest 
area, age, and species diversity. 
(…) 
Utilizing harvest residues for bioenergy production instead of leaving them in forests to decompose increased 
emissions in the shortterm (50 yr), reducing mitigation effectiveness… 
(…) 
Increasing forest carbon on public lands reduced emissions compared with storage in wood products because 
the residence time is more than twice that of wood products. 
(…) 
Hence, temperate forests with high carbon densities and lower vulnerability to mortality have substantial 
potential for reducing forest sector emissions.” 

 
 

Samme opfattelse understøttes og diskuteres af en anden ny videnskabelig artikel i Science3, der 
bl.a. konkluderer, at der er en ikke ubetydelig klimabelastning til produktion og transport af fx 
træpille- og flisproduktion. 
 
Det er vores opfattelse, at skovrejsning kun leverer på to af de i skovprogrammet anførte formål – 
det er:  
1) tømmerproduktion og  
2) hurtig etablering af rekreative områder, som kan øge værdien af privat ejendom.  
 
 

                                                 
2 http://www.pnas.org/content/pnas/early/2018/03/13/1720064115.full.pdf 
3 http://science.sciencemag.org/content/sci/359/6382/1328.full.pdf 
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Derimod er der bedre, mere fokuserede og omkostningseffektive alternativer til den 
omkostningstunge skovrejsning, når det handler om:  
3) biodiversitet,  
2) klimaindsatser og  
3) grundvandsbeskyttelse.   
 
WWF Verdensnaturfonden savner en klarere og fagligt begrundet årsagssammenhæng mellem 
formål og virkemiddel i skovprogrammet. 
 

Side 11: Opkøb af ”750 ha landbrugsjord til ny statsskov” angives som en handling (boks s. 11) – 
men afhængig af bevilling 2018-2021. WWF Verdensnaturfonden anerkender behovet for mere 
plads til vild natur i Danmark men anerkender ikke behovet for mere statsejet, plantet skov, 
endsige statslig tømmerproduktion. Desuden skal de pågældende arealer naturligvis erhverves dér 
hvor de giver størst omkostningseffektivitet i fht biodiversitet, samt overlades til naturlig succession 
– evt suppleret med ekstensiv helårsgræsning uden vinterfodring.  
 
Af samme grund, virker det beklageligt, at fx Naturstyrelsen i samarbejde med private aktører som 
Growing Trees Network, der nævnes i skovprogrammet, markedsfører dette som klimatiltag.  
 
Side 13: Vedrørende etablering af nye skove i Danmark fokuserer skovprogrammet ensidigt på aktiv 
skovrejsning uden også at målsætte naturlig skovdannelse gennem fri succession.  
 
Det undrer WWF Verdensnaturfonden, at naturlig skovdannelse gennem fri succession ikke 
medtages, da det både er billigere, er bedre for grundvandsbeskyttelse, har et betydeligt større 
biodiversitetspotentiale og giver mulighed for langt flere rekreative naturoplevelser for 
befolkningen.  
 
Naturligvis er tømmerproduktionspotentiale (om ca 100 år) ringere, men på statens arealer bør 
dette have lavere prioritering.  
 
Side 15: I afsnittet ”Skovene lagrer kulstof” fremgår at lagret kulstof fastholdes i træ anvendt i 
byggeri, møbler og papir – samt at ”skovrejsning og nettovækst i eksisterende skov er blandt de få 
virkemidler i klimaindsatsen, der bidrager gennem øget optag af CO2…”. WWF Verdensnaturfonden 
finder ikke formuleringerne dækkende med henvisning til ovennævnte videnskabelig artikel i 
PNAS.   
 
I øvrigt mener WWF Verdensnaturfonden, at udgifter til målrettede klimaindsatser – fx skovrejsning 
– bør finansieres af Klima- og Energiministeriet, hvorved midler i Miljø- og Fødevareministeriet kan 
frigives til naturindsatser. Herved vil skovrejsning også blive effektvurderet af klimaeksperter og 
indtænkt i og prioriteret i en sammenhæng med andre klimaindsatser, og dermed maksimal 
omkostningseffektivitet.  
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Kapitlet: Mere skov og mindre global opvarmning – s. 18-27: 
 
Side 20: Der lægges her vægt på fortsat omstilling til naturnær skovdrift af alle skove, hvilket WWF 
Verdensnaturfonden bakker op om.  
 
Den naturnære skovdrift giver dog ikke den nødvendige, positive effekt på biodiversitet, og kan 
derfor ikke bruges som målsætning for en biodiversitetsindsats i private skove. Det viser 
erfaringerne fra den naturnære statsskovdrift.  
 
Det bør i det nationale skovprogram tydeligt anerkendes, at naturnær skovdrift ikke er 
omkostningseffektiv fsva biodiversitet. Her må der i stedet fokuseres på ”biodiversitetsskov” – 
dvs urørt skov, græsningsskov uden udtag af gamle træer, skabelse af naturlig hydrologi m.m. 
 
En tydelig og målsat opdeling af skove i biodiversitetsskove, skove med naturnær drift, 
produktionsskove ønskes.    
 
Side 19+25: WWF Verdensnaturfonden finder, at certificeringsordninger spiller en vigtig rolle i 
skovbevarelsen, og i forhold til at sikre at træet kan spores fra skov til produkt. Dette giver 
kunderne mulighed for at vælge produkter fra skove, der forvaltes økonomisk, socialt og 
miljømæssigt forsvarligt. Dette gør sig gældende for både forvaltningen af de danske skove, samt i 
relation til det træ der importeres.  
  
Der er imidlertid stor forskel på de forskellige certificeringssystemer og deres grad af 
bæredygtighed. WWF har udviklet certificeringsvurderingsværktøjet (CAT) for at vurdere styrken af 
certificeringssystemer. CAT-undersøgelsen4 viser, at Forest Stewardship Council (FSC) med en 
stærkere systemstyrke, på nuværende tidspunkt giver den mest troværdige 
skovcertificeringsordning.  
  
Vi mener, at FSC er det eneste troværdige skovcertificeringssystem, der sikrer miljømæssig og 
social ansvarlig forvaltning af skovene. Derfor anbefaler vi FSC til forbrugere, virksomheder, 
politikere og skovforvaltere og vi finder at denne ordning for nuværende, er eneste garant for 
betegnelsen ”bæredygtig”.  
  
Vi forslår derfor, at der i den nuværende situation bør differentieres mellem FSC og øvrige 
certificeringsordninger i relation til statens fremme af bæredygtige indkøb af skovprodukter, samt i 
fremtidige og tiltrængte indsatser for fremme af skovcertificering hos det private skovbrug. 
 
WWF Verdensnaturfonden foreslår at private skovejere motiveres økonomisk til omstilling til 
FSC-produktion. Finansieringen kan ske vha skovrejsningsmidler særligt på statslige arealer.    
  
Side 19: Der tages en hastigt stigende vedmasse af brændselsflis ud af danske skove – og også af  
statsskove, der på papiret drivet naturnært. Flisen laves af trætoppe, grene, småtræer og endda 
dødt ved (se figurerne herunder1).  

                                                 
4 http://wwf.panda.org/?246871/WWF-Forest-Certification-Assessment-Tool-CAT 

http://wwf.panda.org/?246871/WWF-Forest-Certification-Assessment-Tool-CAT
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WWF Verdensnaturfonden og bekymret for om dette negativt påvirker indholdet af dødt ved i 
danske skove – og særligt i statsskovene. Vi savner, at dette omtales i skovprogrammet.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kapitlet Mere biodiversitet – s. 28-37 
 
Side 28-29: Hvis vi anslår den årlige tilvækst af skovarealet fra idag (624.676 ha skov inkl. 
juletræsplantager) til 2040, svarer til den nuværende gennemsnitlige årlige tilvækst på ca. 1.000 ha, 
vil der i 2040 være ca. 23.000 ha mere skov i Danmark. Hvis vi estimerer, at der i 2040 derfor er 
650.000 ha skov, vil dette betyde 65.000 ha skov skal have natur og biologisk mangfoldighed som 
primære driftsform jf det nationale skovprograms 10% målsætning.  
 
Minimumsarealet for urørt skov – forstået som skov uden udtag af træ – som i 2016 blev anbefalet 
af Københavns og Århus Universiteter var 75.000 ha. Der mangler altså stadig 10.000 hektar i 
målsætningen for bare at opfylde disse biologisk videnskabelige minimumsmålsætninger!  
 
Naturpakke 2016’s nye udlæg af biodiversitetsskov giver samlet set 28.300 hektar - i 2050! Dette 
svarer stadig kun til 0,7% forøgelse af det danske naturareal.  
 
WWF Verdensnaturfonden mener, at Danmarks nationale skovprograms målsætning om, at 10% 
af det samlede skovarealet i 2040 har natur og biologisk mangfoldighed som primære driftsform 
er uambitiøst og helt utilstrækkeligt.  
 
Derudover mangler helt konkret en strategi for: 
 

- Hvordan skal sådanne udlæg prioriteres?  
- Hvordan skal sådanne udlæg finansieres? 
- Handler målsætningen om private eller offentlige skove?  
- Hvordan samtænkes 10% målsætningen med Naturpakken 2016? 

 
Et væsentligt problem ved det nationale skovprograms strategi for en biodiversitetsindsats i 
danske skove er, at programmet tilsyneladende helt ignorerer forskningsmæssig viden – samt 
den evidens og de erfaringer der er gjort med den hidtidige indsats. Fx at:  
 
N2000-skovnatur yder per se ikke beskyttelse af biodiversitet, da almindelig skovdrift pågår i både 
stats- og privatskove til skade for arter og naturtyper. EU-kommissionen skriver fx i febr. 2017:  
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”Det er alarmerende, at alle vurderinger af levesteder i skove er af typen ugunstig-ringe…”5. Uden 
videre at medregne N2000skovnatur uden målsætninger om en øget indsats for naturen i samme 
N2000-skove anser WWF Verdensnaturfonden for stærkt bekymrende og useriøst.  
 
Målsætningen om 10% forholder sig i skovprogrammet ikke til hvilke evidens- og 
forskningsbaserede kriterier, der anvendes:  
 

- Skal det være skov med eller uden udtag af træ? Vi ved at udtag af træ er den for 
biodiversiteten mest skadelige aktivitet. 

- Skal det være nål eller løvskov? Vi ved at gammel løvskov indeholder mest 
biodiversitetspotentiale. 

- Skal indsatsen være baseret på forsknings- og evidensbaseret biologisk viden om arters 
forekomst som ved udlæg af urørt skov i Naturpakken 2016, eller bliver det skovområder 
som det nu passer lodsejeren bedst? 

- Bliver der fokuseret på større, sammenhængende skovnaturområder mhp 
omkostningseffektivitet og dermed almen økologisk og biologisk viden? 

 
WWF Verdensnaturfonden savner en klarlæggelse af kriterierne for en målsat, fokuseret og 
omkostningseffektiv biodiversitetsindsats i udkastet til det nationale skovprogram 2018.   
 
I modsat fald risikerer vi, at det fra 2018 til 2040 går som med statens biodiversitetsindsats 1992-
2012 i skove:  
 
”Ser man på den samlede prioritering af urørt skov, ligger 52 pct. af arealet med urørt skov i 
kvadrater med maksimalt to af de udvalgte rødlistede arter, der gavnes særligt af dette virkemiddel. 
Virkemidlet kunne således have været lokaliseret med større effekt i forhold til de udvalgte 
rødlistede arter”6. 
 
Side 31: Livstræerne fremhæves som målrettet indsats for statsskovenes biodiversitet. Igen er der 
tale om en ufokuseret, dyr og udokumenteret biodiversitetsindsats. WWF Verdensnaturfonden må 
formode at der skal anvendes betydelige midler på denne ikke tidsbestemte indsats med ”fredning” 
af 500.000 træer. Hvis alle 500.000 træer bliver livstræer vil de alle skulle godkendes i felten af en 
medarbejder, have opsat skilt, ud over administration i fht app, skovkort m.m. Hvis vi alene regner 
med 2 arbejdstimer á 350 kr per træ, vil den samlede anslåede omkostning være 350.000.000 (350 
millioner) kroner (!). Denne estimerede enorme omkostning ved livstræer er helt ude af 
proportioner med den videnskabeligt vurderede biodiversitetseffekt i fht andre virkemidler:  

 
 
 
 

                                                 
5 http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_dk_da.pdf 
6 http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-2012.pdf 
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WWF Verdensnaturfonden anbefaler, at livstræsprojektet droppes og erstattes af minimum en 
generel fredning af alle træer over 100 år i biodiversitetsskove udpeget efter Naturpakken 2016. 
Ved at omprioritere midlerne fra livstræer til Naturpakken 2016 vil denne til al rigelighed være 
finansieret og der kan endda igangsættes større og nye evidensbaserede, fokuserede og 
omkostningseffektive indsatser igang.  

 
Side 33-34: I en naturlig, vild skov ville der være 75-250 m3 dødt ved pr. hektar (100x100 m). I 75% 
af de danske skove er der slet intet dødt ved på skovbunden. Denne mangel på dødt ved er et 
særligt stort problem i de danske skove. Desuden mangler der pga dræning vand i form af 
vådområder og mere naturlig hydrologi. 
 
WWF Verdensnaturfonden savner en mere konkret målopfyldelse i det nationale skovprogram for 
så vidt angår de evidensbaserede virkemidler for biodiversitet i danske skove generelt, og i 
statsskovene specifik. Fx vil det være nærliggende at fastsætte målsætte og tidsfastsætte: 
 

- Stående dødt og liggende ved i skove drevet naturnært – og særligt i statsskovene 
- Vådområders dækningsgrad i særligt i statsskovene 
- Konkrete arters tilstedeværelse og tilstand – fx habitatarterne 
- Skovnaturtypernes tilstand – især N2000-naturtyperne.  

 
Endelig mangler der i skovprogrammet en beskrivelse af løbende monitering og evaluering af 
indsatserne for biodiversitet i skovene. Gøres dette ikke i det nødvendige omfang, vil det være 
umuligt at viden om ovenstående indsatser og virkemidler fx har den ønskede effekt.  
 

WWF Verdensnaturfonden savner en beskrivelse af en top-down strategi, der indeholder en seriøs 
strategi for biodiversitetsskov, en beskrivelse af at en national prioritering af biodiversitetsindsatser 
er nødvendig og sker ved en forskningsbaserede komplementaritets-analyser. 
 
Dertil kommer, at vi savner en beskrivelse af bottom-up-tiltag, der omfatter lokal kortlægning af 
naturværdier og en beskrivelse af sammenhænge lokalt og i naturgenopretningen. 
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Kapitlet Friluftsliv og kulturværdier – s. 38-43 
 
Store, sammenhængene naturområder med oplevelser i form af vilde dyr og planter er 
værdifulde for friluftslivet og de rekreative oplevelser, hvor familier, fuglekiggere, cyklister og 
mange andre vil kunne fortabe sig i timevis i en mere storslået natur. En natur hvor vilde dyr og 
planter vil forekomme i endnu større artsrigdom og antal og byde på endnu flere oplevelser. Noget 
som bl.a. efterspørges af befolkningen i de undersøgelser som Friluftsrådet har foretaget.  
 
Store, vilde og sammenhængene naturskovsområder vil desuden være en væsentlig værdi for 
lokale erhvervsdrivende, da ejendomspriser øges tæt på sådanne områder, og turismeerhverv 
oplever vækst. I det hele taget er stor, vild natur en god investering – og på sigt langt bedre 
samfundsinvestering med et lang større afkast, end den minimale nedgang de nye statslige urørte 
skove vil betyde for Naturstyrelsens økonomi.  
 
WWF Verdensnaturfonden mangler, at det nationale skovprogram anerkender dette og 
prioriterer den vilde skovnatur – samt formidlingen af den.  
 
 
WWF Verdensnaturfonden har ikke yderligere kommentarer til udkastet til Danmarks nationale 
skovprogram i høring.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Thor Hjarsen, M. Sc.  
Seniorbiolog, biodiversitet og naturpolitik 
Miljøfaglig Afdeling 
WWF Verdensnaturfonden 
t.hjarsen@wwf.dk / 2212 9360 
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